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                        Z P R Á V Y  č. 4/2011 
 
1) dotace na údržbu a provoz: 

Pro čerpání této státní dotace platí přísná pravidla tak, jak je vydalo pro r. 2011 MŠMT.  
Jednou z podmínek čerpání dotace je sepsání smlouvy s LB-STO o.s. – dodnes nepředaly smlouvy tyto TJ: 
Bulovka, Habartice, Jiskra Hejnice, Bílí tygři Lbc, Sokol Pěnčín, Jiskra Raspenava, Jiskra Vratislavice, TK 
Frýdlant, SK Raspenava, SK SKI Lbc, VTJ Ještěd Lbc a Tatran Jablonné v P.      
Bohužel pro letošní rok(a zřejmě i pro roky další) stanovilo MŠMT ve smlouvě o poskytnutí dotace i další 
zásadní podmínku a tou je vedení podvojného účetnictví subjektem, který je konečným  příjemcem státní 
dotace!!!(bližší informace viz. Zprávy č. 3/2011).  
Přestože některé TJ již na podvojné účetnictví přešly a nebo přechází, jeví se nyní, s ohledem na tuto 
povinnost, situace v čerpání této dotace tak, že naší organizaci reálně hrozí její nevyčerpání a tím i povinnost 
nečerpané prostředky vrátit. Abychom této situaci zabránili, projednával danou problematiku na svém 
zasedání 25. 8. 2011 RVV a přijal následující závěry s cílem získat větší časový prostor pro vyúčtování 
dotací těmi TJ/SK, které požádají o mimořádné prostředky na údržbu a provoz TVZ. Závěry RVV jsou 
následující: 

a) zkracuje se termín pro vyúčtování základního přídělu dotace z 15. 11. na 10. 10. 2011! 

b) žádosti o mimořádnou dotaci musí TJ předložit LB-STO do 10. 10. 2011(původní termín  
      15. 11.) – vč. dokladů, pokud tak TJ již neučila při vyúčtování svého řádného nároku na dotaci 

c) po 10. 10. 2011 rozhodne RVV, na základě předložených žádostí, o mimořádných příspěvcích 
      pro TJ/SK tak, aby bylo zajištěno úplné vyčerpání prostředků na údržbu a provoz TVZ 2011  

Doklady použité pro vyúčtování této dotace musí být v TJ uloženy minimálně po dobu 10 let a musí být 
označeny číslem rozhodnutí: 502011_4_005. 
RVV LB-STO o.s. má tyto prostředky již na účtu – lze předkládat vyúčtování a prostředky čerpat!!! 
 

2) dotace z programu „Sportuj s námi“: 
Příspěvky na akce náborového a masového charakteru(ne mistrovské soutěže) můžeme letos rovněž 
poskytnout pouze TJ/SK , které předloží řádné vyúčtování a dokladování akce a vedou podvojné účetnictví! 
Doklady použité pro vyúčtování této dotace musí být v TJ uloženy minimálně po dobu 10 let a musí být 
označeny číslem rozhodnutí: 502011_3_011. 
RVV LB-STO o.s. má tyto prostředky rovněž na účtu – lze předkládat vyúčtování a prostředky čerpat!!! 
 

    3)  různé: 
3.1: tak jak jsem Vás již informoval, pro r. 2012 by o státní prostředky z programu IV – údržba a provoz  
a programu III – všeobecná sportovní činnost měly TJ žádat prostřednictvím svazů. Bližší informace vám 
nemůžeme bohužel poskytnout, protože dosud ani jeden svaz!!! bližší podmínky pro předkládání žádostí 
nám(pro informovanost pro vás) nesdělil. Jediné co víme – žádosti na MŠMT by měly být předloženy do  
30. 9. 2011!!!  
3.2: festival sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2011 – proběhne v Liberci ve dnech 20. – 22. 9. 
v kině Lípa. Do denních promítacích plánů můžete nahlédnout na internetových stránkách festivalu – 
- www.sportfilm.cz. Vzhledem k tomu, že hlavním mediálním partnerem festivalu je ČT 4, probíhá 
v současné době na kanálu ČT 4 i pořad „z historie festivalu“. První vysílání bylo minulou sobotu, další bude 
v sobotu 3. 9. od 23.10 hod a v neděli 11. 9. od 7.55 hod. 
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